UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 82/KH-SGDĐT

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 12 năm 2018

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI
CẤP TRUNG HỌC CHU KÌ 2018 -2022
Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCNL)
giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (gọi tắt là Điều lệ số 43),
Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi GVCNL giỏi cấp trung học chu kì
2018 – 2022 với nội dung cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu của Hội thi
1. Mục đích
- Tuyển chọn, công nhận danh hiệu GVCNL giỏi cấp trung học, tạo điều kiện
để giáo viên (GV) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ
nhiệm lớp;
- Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ GVCNL, từ
đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác
chủ nhiệm lớp của GV cấp trung học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần
tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường, mỗi địa phương và thu
hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;
2. Yêu cầu
Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng
giáo dục, khuyến khích động viên đội ngũ giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt,
phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
II. Nội dung, hình thức, đối tượng và điều kiện tham gia hội thi
- Căn cứ Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp (GVCNL)
giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, Các trường trung học phổ thông
(THPT) tiến hành tổ chức Hội thi GVCNL giỏi cấp trường theo chu kì để chuẩn bị
cho Hội thi cấp tỉnh năm 2022;
- Các phòng giáo dục và đào tạo (PGDĐT) chuẩn bị cho Hội thi GVCNL
giỏi cấp tỉnh năm 2019 như sau:
1. Nội dung và hình thức thi
a) Nội dung thi
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Các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong Điều lệ
trường trung học, Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số
văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục phổ thông; các văn bản chỉ đạo của Sở
Giáo dục và Đào tạo.
b) Hình thức thi
Mỗi GV dự thi phải thực hiện 4 phần thi bao gồm:
- Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm (10 điểm):
Nộp cho Ban tổ chức (BTC) Hội thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm có kèm theo
nhận xét, đánh giá của nhà trường. Hồ sơ gồm có: Sổ công tác chủ nhiệm của ít
nhất 01 năm học gần nhất năm tổ chức Hội thi; Báo cáo thành tích công tác chủ
nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm
nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục
học sinh trong công tác chủ nhiệm; Các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm
lớp.
- Thi hiểu biết (10 điểm):
Thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các
nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp. Bài
thi hiểu biết là bài thi viết (90 phút) có thể bằng hình thức tự luận hoặc trắc nghiệm
khách quan hoặc kết hợp cả hai hình thức trên. Trưởng ban tổ chức Hội thi quyết
định hình thức bài thi.
- Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp (10 điểm):
Giáo viên thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm theo tình
huống do BTC Hội thi đưa ra; thi theo hình thức bốc thăm, trả lời trực tiếp trên sân
khấu (thời gian chuẩn bị trả lời tình huống là 10 phút, trả lời tình huống không quá
10 phút).
- Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm (10 điểm):
Giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt
động chủ nhiệm và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện
đó (10 phút).
2. Đối tượng và điều kiện dự thi
a) Đối tượng
Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm lớp ở các trường trung học trong tỉnh.
b) Điều kiện
Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện (đối với THCS) và cấp trường (đối
với THPT) 2 lần trong 4 năm trước liền kề; được nhà trường, phòng giáo dục và đào
tạo chọn cử tham gia Hội thi cấp tỉnh.
III. Đăng kí dự thi
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1. Số lượng
- Mỗi phòng giáo dục và đào tạo thành lập 01 đoàn dự thi với không quá 05
giáo viên.
- Phòng GDDT thành phố Buôn Ma Thuột, Krông Pắc, Ea Kar được tham dự
với 07 giáo viên.
2. Hồ sơ của cá nhân dự thi
- Hồ sơ của cá nhân dự thi gồm: Sổ công tác chủ nhiệm của ít nhất 01 năm
học gần nhất năm tổ chức Hội thi; Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm
theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa
học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong
công tác chủ nhiệm; Các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm lớp.
- Danh sách đăng kí tổng hợp của các đơn vị.
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
Nộp trực tiếp tại phòng Giáo dục Trung học từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 2
năm 2019.
* Lưu ý:
- Mỗi đơn vị nộp 01 bộ hồ sơ, ghi rõ tên đơn vị (các hồ sơ liên quan đến GV dự
thi sắp xếp theo thứ tự trong danh sách đăng kí dự thi).
- Danh sách đăng kí dự thi lập đúng theo mẫu và gửi trước dữ liệu qua E-mail
nội bộ phòng Giáo dục Trung học.
IV. Thời gian và địa điểm tổ chức thi
1. Thời gian thi
- Chấm hồ sơ: từ ngày từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 2 năm 2019.
- Khai mạc: 7 giờ 30 ngày 26/2/2019, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục
Thường xuyên tỉnh (GV dự thi sẽ làm bài thi viết ngay sau khi Khai mạc Hội thi).
- Tổ chức thi ứng xử sư phạm và kể chuyện: từ ngày 27/2/2019.
- Bế mạc Hội thi: 8 giờ 30 ngày 01 tháng 03 năm 2019 tại Hội trường Trung
tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh.
2. Địa điểm tổ chức thi
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, số 01 Lê Hồng Phong, Thành phố
Buôn Ma Thuột.
V. Công nhận danh hiệu GVCNL giỏi cấp tỉnh
1. Tiêu chuẩn
Tất cả các phần thi phải đạt từ 8,0 điểm trở lên (thang điểm 10).
2. Đánh giá các nội dung thi
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2.1. Về hồ sơ
- Sổ công tác chủ nhiệm lớp: thang điểm 4,0 điểm;
- Báo cáo thành tích: thang điểm 2,0 điểm;
- SKKN: thang điểm 4,0 điểm (cách xếp loại theo quy định của ban tổ chức
hội thi cấp tỉnh);
- Hồ sơ khác: dùng để tham khảo, làm minh chứng trong đánh giá.
2.2. Bài thi viết, xử lí tình huống và kể chuyện
Được đánh giá theo thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm của Ban tổ chức và
Ban ra đề.
3. Khen thưởng và cơ cấu giải
- Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Hội thi được đề
nghị xét khen thưởng theo quy định tại Luật thi đua khen thưởng.
- Cơ cấu giải:
+ Giải cá nhân, gồm: 01 GVCNLG giải Xuất sắc; 02 giải Nhất, 05 giải Nhì, 07
giải Ba và công nhận danh hiệu GVCNL giỏi cấp tỉnh cho giáo viên đủ điều kiện.
+ Giải tập thể: tặng cờ giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị có nhiều GV đạt giải
và được công nhận (xếp theo thứ tự tổng điểm bình quân của cá nhân đạt giải và được
công nhận).
VI. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
1. Trường hợp chưa đồng ý với đánh giá của Ban giám khảo về từng nội dung
thi và kết quả hội thi hoặc phát hiện gian lận, vi phạm pháp luật, giáo viên hoặc đơn vị
có giáo viên dự thi có quyền khiếu nại với ban tổ chức hội thi.
2. Ban tổ chức hội thi có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo
theo đúng quy định của Điều lệ số 43.
VII. Sử dụng kết quả Hội thi
- Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân
tham gia Hội thi.
- Danh hiệu GVCNG là căn cứ để xem xét, thực hiện chế độ chính sách đối với
giáo viên. Căn cứ điều kiện cụ thể các trường THPT, phổ thông có nhiều cấp học; các
phòng GDĐT tham mưu với các cơ quan cấp trên có thẩm quyền thực hiện chế độ
chính sách đối với giáo viên đạt danh hiệu GVCNG.
VIII. Tổ chức thực hiện và kinh phí của Hội thi
1. Tổ chức thực hiện
a) Đơn vị được chọn làm địa điểm tổ chức Hội thi
Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác phục vụ cho Hội thi đạt kết
quả tốt nhất.
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b) Các phòng giáo dục và đào tạo
- Căn cứ điều kiện thực tế tổ chức thi GVCNL giỏi cấp huyện và cử GVCNL
giỏi thi cấp tỉnh theo đúng Kế hoạch này;
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về việc đăng kí dự thi; tạo mọi điều
kiện thuận lợi để GV dự thi đạt kết quả tốt nhất;
c) Các trường THPT, phổ thông có nhiều cấp học
Các trường THPT, phổ thông có nhiều cấp học tiến hành tổ chức Hội thi
GVCNL giỏi cấp trường theo chu kì để chuẩn bị cho Hội thi cấp tỉnh năm 2022;
d) Đối với GV dự thi
- Mỗi GV dự thi đều phải tham dự tất cả các phần thi; thi viết ngay sau khi tổ
chức Khai mạc Hội thi;
- Chấp hành nghiêm túc quy định của Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo.
2. Kinh phí Hội thi
Nguồn kinh phí thực hiện tổ chức Hội thi được bố trí trong dự toán chi
thường xuyên năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội thi GVCNL giỏi cấp tỉnh chu kì 20182022, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT, phổ thông có
nhiều cấp học; trưởng phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố triển
khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ phòng Giáo dục Trung học để được
hướng dẫn./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PH (Đã kí)
Phạm Đăng Khoa

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban liên quan thuộc Sở;
- Các phòng GDĐT;
- Các trường THPT, PT nhiều cấp học;
- Lưu: VT, GDTrH.

UBND HUYỆN
PHÒNG GDĐT…
DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI NĂM
2019
STT
1

Họ và tên giáo
viên
Nguyễn Văn A

Phòng
GDĐT
Buôn
THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đôn
Trường THCS

Danh sách này gồm có: giáo viên./.
Lưu ý: Điền đúng mẫu, không chỉnh sửa mẫu./.
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